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במדינה
 כי ונישנות החוזרות הזהרותיה למרות כירדן. יתערב לא צה״ל •
 תנקוט לא הירדן, ממלכת של במעמדה שינוי כל יחול אם ידיים בחיבוק תשב לא

הירדני. המשבר של■ הבאים בשלבים פעולה כל ישראל

 על לשמור מנסיונה תתיאש שארצוודיהכרית לאחר •
על התפקיד יוטל הלגיון, באמצעות חוסיין המלך של מעמדו
כדי הירדן, ממלכת של הבירה לאיזור יכנס זה צבא העיראקי. הצבא

 הממלכה על להשתלט הסורי הצבא נסיונות מפני חוסיין של שלטונו את להבטיח
 וישלוט הירדני הנבחרים בית את זזוסיין יפזן זה במקרה המלך. את .ולהדיח

המערב. ולמרות למרותו שתסור מעבר ממשלת באמצעות

זאת לעומת עתה. לעת פתוחים ישארו טיראן מיצרי •
 רוגז מפני נרתעת שוושינגטון מאחר אמריקאי, דגל תחת אניות עוד יגיעו לא

הערבים.

 ובמוסדותיה הסוכנות בצמרת אפריקה. מצפון העליח תצומצם 9
יהודי של לזו קודמת מאירופה העליה כי הדעה תתו־נגבשת ווולמת הכספיים

אפריקה מצפון יהודים השנה עוד יועלו לא אלה תוכניות לפי אפריקה. צפון

מאירופה^ בעיקר שיבואו עולים קליטת למימון יוקדשו העלייה כספי וכל

עולי מצד סוערות הפגנות אחריה לגרור עלולה זו החלטה
 אחיהם את להפקיר שלא טהמוסדות שידרשו בישראל, אפריקה צפון

אלה. בארצות הצפויות התדאיות דוה לתג!

 כל את יפתרו לא בעליה .הצימצומים מיוחד. קליטה מם יוטל •
 שייגבה חד־פ־ימי, כללי מם יהיה המס הקליטה. סומרות של הכספיים הקשיוזז

ההכנסה. מס עם יחד

 הלוי אייזיק הראשי הרב •
יהיה.זה מתפקידו. יפרוש הרצוג

היש הרבנזת בתולדות ראשון מקרה
 הוא מרצונו לפנסיה יוצא שרב ראלית
 ■מועמד בחייו. ליורש מקומו את ומפנה

 דב יוסף פרופסור הרם: הדתי לתפקיד
מבוסטון. אמריקאי רב ,סולובייצייק הלוי

 תחול זו כהזדמנות כי יתכן
הרא הרבנות כסדרי מהפכה

הרב ישראל. מדינת של שית
 הזמן הגונס כי ט!ען נסים יצחק הראשי

'הכפולה, הראשית הרבנות את טללב

 ראשי ורב ספרדי ראשי מרב המורכבת
 של שיטה במקומה ולהנהיג אשכנזי;

 זו דרישה י9ל אחידה; ראשית רבנות
 אשכנזי ורב ספרדי רב בחליפין יכהנו

 לאחר רק הרצוג. לרב ׳יורש !מונה ולא
 ראשי. רב ימונה נסים, הרב של פרישתו
ישראל. עןת לכל אשכנזי

 עלולה־ מסעירה פחות לא •
 כמה של מינויים פרשת להיות

לכית־המשפט חדשים שןפטים
 בח,ני תסיסה קיימת עתה כבר העליון.
המו ומספר בארץ, המחוזיים השופטים

 המקומות ממספר בהרבה גדול עמדים
------י ■ ----------י הפ׳נ-ייים.

 לרשויות הבחירות מפת •
 תגשים אם תשתנה, המקומיות

 השיכונים את להקים תוכניתה את מפא׳׳י
לק בצרכיה התחשבות מתון החדשים

העי השיכונים ת. הבא הבחירות ראת
 . רוב בעלי במקומות יוקמו לא קריים

 מפא של כוחה בהם ת במקומו אלא מגובש, מפא״יי
י.תר. איתן בסיס יהוו החדשים המשתכנים .כי: חשבון

ההכנסה. מם גביית לייעול היכונו המיעוטים: לבני •
 לשנה, הכנסה מס ל״י 200 רק בממוצע משלמים המיעטיס בני כי קבע האוצר
זה. מצב לתקן מבקש הכללי, הארצי הממוצע מן הנופל סכונד
חברת תחליט אם הישראלי, לצי תתווסף חדש מסוג אוניה •
לאירופה. מישראל בתפזורת תפוזים מיץ שתוביל מיוחדת מיכלית לרכוש צי״ם
אחרי בישראל, לתחיה יקום הזרות הערך מניות שוק •

 אזקזזי בידי שהיו הזרות המניות כשחופקעו שנים, כמה לפני הגולל עליו שנסתם
 להחזיק יורשו מגרמניה פיצויים המקבלים אזרחים החידוש: סיבת ישראל.
זרות. במניות שיקבלו הסכום מן 2ב־£לצ

עומד אל־על הרפתקני: וחוש טובה הופעה בעלות לנערות •
לדיילות־אוויר. נוספים קורסים בשני לפתוח

 המצמצם החדש, הריבית חוק בצרה. נתונים הקטנים הבנקים •
 בבנקים גס לגרעונות מביא בבנקים, כה עד שנגבתה הריבית את בהרבה

ובסניפי־הבנקיס. הבינוניים
דרישה של בהסוואה מתפתח השבר להגדלת חדש מסע •

 השכר. מגובה 7״/״ של לגובה להגיע יכולים דמי־הנסיעה לדמי־נסיעה.
הארץ. בכל להתפשט עשויה בחיפה, שמקורה הדרישה,

- החדשים הבולים סדרות בשתי מעוניין אתה אם •
 גדולה לספסרות לצפות יש להזדרז. עליך בצלאל, יובל ובולי העצמאות בולי

 הכמות על שלוש פי העולות הזמנות הסוחרים בידי עתה כבר כי .זה, בשטח
■ • , המודפסת•

שנועדו סיני, אזור של מזוייפות חותמות נתגלו :לבולאים אזהרה •
 פרטיות בהוצאות השוק מוצף כרגע גזיבצע־סיני. מימי לבולים מיוחד ערך לתת
: . . המיבצע. מימי
 הפיתוח מרשות נכסים שרכשו לאנשים רעה בשורה . •
בטאבו׳את רשמית עתה תעביר הרשית התמורה, כל את שילמו ולא

 הרשות' תדרוש -במלואה שולם לא שמחירם נכסים לגבי אולם -מנכסי?;שמכרה,
עלי;!. -.שהוסכם את;הסחיר בהרבס שתעלה חדשה,' הערגה '

העם
אל שר ד או י א ר ש ץ־י ר ז א

 בכבישים, שטיילו ההמונים רגעה. ד,ארץ
 מגעם את חידשו פסח, של האחרונים בימים

ל חדש כוח שאבו והנגב, הגליל נוף עם
ה הומות. וערים משגשגים משקים מראה

 שאיבת על (המוקדמות) הראשונות ידיעות
 לשמחת הוסיפו לבאר־שבע מאילת הנפט
 התשיעית השנה בסיום כי דומה היה החג.

 לשמוח הסיבה כל לישראל היתד, לקיומה
בחלקה.

 במלואו. מוצדק היה לא זה רוגע אולם
 המרחב. אדמת שוב רעדה למדינה מסביב

 העולם של החולה האשד, — הירדן ממלכת
 לגבי גסיסה. בחבלי כרעה שוב — השמי

אח שקט מעט שביקשו ישראל, אזרחי רוב
 משעשע, מחזה רק זה היה סיני, מבצע רי

במישרין. להם נגע שלא

 משהו כי ידעו אדישים פחות אנשים אולם
 לא המאזניים כף על בירדן. קורה גורלי
ה הנשיא של הדוקטרינה רק מונחת היתה

ש כפי ירדן, את לכבוש שביקש אמריקאי,
 כפות על והלבנון. סעודיה עיראק, את כבש

ישראל. של עתידה גם מונה רדה המאזניים

שעה השבוע, והדוקטרינה. הערבים
 מהפסת ידי על אייזנהואר, דוקטרינת את

 בו זה, ציור אל־מוצאוור הטצרי השבועון
נושף ״אתה המרחב: להבות על נושף

 בירדן להשליט האמריקאים נסיון לשיאו שהגיע
 פירסם שונים, תפקידים נושאי והחלפות חצר

 הנדאה ארצות־הברית, נשיא את הערבי שואל
'7 אותן ללב.ת או לכבות כדי הלהבות על

מתוך בטוח, אינו
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 של התשיעית השנה של האחרונים בימים
ב הממשית בצורה לפניה עמדה המדינה

אני? מי השאלה: יותר

? י אל ן ד ר ש התפתחות לכך גרמה הי
ה י הסיב, התקרב עם בלתי־נמנעת, היתר,

 לירון יפלשו זרים ערביים צבאות כי ממשי
 נאלצה עליה, ישתלט מי סופית להכריע כדי

 תעשה מד, עצמה: את לשאול ישראל ממשלת
ה: •זה במקרה הי׳לז י! (

אינס באופן העולה הטבעית, התשובה
 לנצל היא: ישראלי, כל בלב כמעט טינקטיבי

 המשולש את לצרף כדי שעת־הבושר את
סי על־ידי אם למדינת־ישראל, חברון והר־
פלש ממלכת הקמת על־ידי ואם פשוט פוח

 בלתי־ בקשרים שתתקשר ערבית, תינאית
ישראל. עם נתיקים

כל גיאוגראפית, חטיבה היא ארץ־ישראל
 של בטחון יתכן לא אחת. וצבאית כלית
ל שייכת טולכרם תהיה אם לישראל אמת
 .עיראקיי- הערביות המעצמות משתי. אחת

 של בריאה התפתחות תתכן לא מצריים. או
 מחדש איחודה ללא ארוך, בטווח המדינה,

ארץ־ישראל. של

ש בארץ, שגדל צעיר לכל ברור זה כל
 ויריחו. שכם חברון, בסימטאות דרכו רגליו
 הפנימי ההגיון את לחלוטין נוגד הדבר אולם

כפי ישראל, מדינת של מהותה עצם של
־ מנהיגיה. בעיני נראית שהיא --------־

״ ד״: ד־ .ז־;־ר.צ:ז . יי ?־ -יד * ״.־:
ת. :לא תנךזוכו  העלית מנהיגי בעיני א
— *הריר, שנאו העליות וכל — השניה

 חד- יהודית כמדינה אלא לישראל טעם אין
 העולמית. ת ד,יהד! מסניפי אחד לאומית,

 ארץ־ישראל פוח ס כי לחלוטין ברור אולם
מח ערבים, מיליון לישראל יכניס הערבית

 מחר, זר, סיפוח יתגשם אם פליטים. ציתם
 כל של בצדם ערבים חמשה במדינה יחיו

 היהודים מספר יגדל אפילו יהודים. ששה
 ישראל תהיד. לא מזורזת, מעליה כתוצאה

 תהיה היא חד־לאומית. יהודית מדינה עוד
 רוב בעלת עברית־ערבית, דו־לאומית, מדינה
עברי.

 מר גורל זה יהיר, המדינה, מנהיגי לגבי
 אחרי לכן, עצמה. המדינה כהשמדת כמעט

 הערבים המוני כי סיכוי כל אין כי שנתברר
 זאת שעשו כפי הכבוש, האזור מן יברחו
 בל על המדינה צמרת ויתרה תש״ח, בשנת

 היא שראל. ארץ־ את מחדש לאחד שאיפה
 כמדינת־גיטו, ישראל של קיומה עם השלימה
 בייבוא והתלויה וההר, הים בין הדחוקה

 כדי זרות ממדינות נשק של בלתי־פוסק
קיומה. עצם את להבטיח
 גם במקרה, מתאימה, זו שהשלמה מאחר

 ד,מנפנף האמריקאי, השלטון של הנוכחי לקו
 להגן) (ראה המענק בדולארי ישראל ני לע

 הטוב את המאחד אידיאלי פתרון זה היה
 זונה אתנן אינם הדולארים המועיל. עם

 הממשלה, יריבי שמתלוננים כפי מתמכרת,
 עם זד, בשטח מזדהה הממשלה רצון כי

האמריקאים. ■ רצון
 קיימת עץ, למראית הביצים. קליפת

 השוללת וסמויה גלויה ציד, אופוז בישראל
 אולם המשולש. כיבוש את והדורשת זה, קו

 סיסמות- על רבה במידה מבוססת זו דרישה
 בשום־ מוכנים אינם דורשיד, גם כי סרק.
 המדינה הפיכת — המחיר את לשלם פנים

ההש רעיון נושאת שמית, למדינה היהודית
 מבלי החביתה את לאכול רוצים הם תלבות.
הביצים, קליפת את לשבור
 הפרשנים אחד מעמיק במאמר השבוע כתב

 היומית, העתונות של המעטים הרציניים
 גרום: (״פולס״) וולטר ד״ר הארץ מאמראי

במצי הלאומי הרעיון שילוב אם יודע ״מי
 אינו התיכון המזרח של הרב־לאומית אות

 (הקיימת ביותר הפוריה המדינית המחשבה
ל אך בישראל)? א עצ את להשלות לנו ...

 אלה ב־מים בציון היושב היהודי העם מנו:
 מדינה של באידיאל המכריע ברובו דבק

 כיצד להבין ־תן נ זו בדרן ורק חד־לאומית,
 ובדעת- בכנסת להעביר ראש־הממשלה הצליח
רצועת־עזה.״ פינוי את הקהל

 רעיון היה כה עד הנבחר. הקומץ
שהס נבחר, קומץ של נחלתו השמי האיחוד

 של ים מול נועזות במות כמה מעל בירו
 המדיני הרעיון זהו בי בהודותו התנגדות.

 פרשן אישר בישראל, הקיים ביותר הפורה
 אין ששוב פן בעק הראשונה הפעם זו הארץ

ל וכי יוצאי־דופן, יחידים של רעיונם זה
 שינוי־ של העמוק התהליך החל כבר מעשה
הישראלי. העם בלב ערכים

 או שטחי להיות יכול אינו זה תהליך
 ככל אדירה. רעיונית מהפכה זוהי קצר.

 בלבו להתחולל תצטרך היא אמיתית, מהפכה
 — שהחלה העובדה עצם אולם פרט. כל של

 בתום מעזה, הנסיגה של הנורא הזעזוע אחרי
 — ופוליטי רוחני קפאון של שנים תשע
 של לעתידה ביותר המעודד הסימן .הוא

ישראל.

מדיניות
ש המחיר ל שו מ ה

 החוסים השבוע ז־מזמו שעות כמד. במשך
 לזינד שגרמד, הידיעה בירושלים. ־הפוליטיים

 קולק טדי מר כי ויעה שה. זו היתד, זום
 שר־החוץ אצל אבן, אבא מר עם יחד ביקר,

 אדלס. פוסטר ג׳ון מיסטר האמריקאי,
 המסקנה היתד, שטחיים פרשנים .לגביי
 אבן. במקום לשגריר יתמנה קולק ברורה:

 ״היד קבוצת כי לכל ברור שממילא מאחר
 מכהונתו! אבן את להפיל זוממת השחורה״

הגיוני. הדבר נראה
 אצל קולק של ביקורו אולם
 קו׳ פרוזאית. יותר הרבה מסיבה
 כא. יד. לפשוט אלא ידיים, ללחוץ

 המענק לעניני ישראל בממשלת
 לבוא כדי לוושינגטון קולק טס

המע חידוש על האמריקאי השר

 .במרוצת הפיתוי. ■שלבי
 דזלאר מכל, לסחוט האמריקאים

 לתת במקום ,משולשת. ליטית
 בלבי שרות,פוליטי.אחד תמורת

שלבים:' לשלושה המענק מתן

ד,שנ — ראשון ■שלב •


